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دریافت1390/2/15 :

پذیرش1390/6/28 :

مقدمه

دانشجویان تحصيالت تكميلي طی دوران تحصیل خود دست به پژوهش ميزنند و پس از
فراغت از تحصیل و اشتغال به كار ،با مسائل کاری بسیاری روبه رو ميشوند كه حداكثر آنها
نيازمند استفاده بهينه از اطالعات است .امروزه بهطور گسترده پذيرفته شدهاست كه استفاده
بهينه از اطالعات نيازمند مهارتهايي از قبيل بازيابي ،سازماندهي ،ارزيابي ،و تبادل اطالعات
است .به مجموع اين مهارتها «سواداطالعاتي» 4ميگويند (داورپناه ،1381 ،ص  .)7امروزه
با توسعه منابع اطالعاتي ،اعم از انتشارات متعارف يا منابع الكترونيكي (آنالين و غير آنالين)
اطالعات بسياري از طريق مجراهاي مختلف در دسترس است .از اين رو الزم است افراد
توانايي شناخت اطالعات مورد نياز خود و نيز توانايي جايابي ،دسترسي ،سازماندهي،
ارزيابي ،و استفاده مؤثر از اين اطالعات را داشتهباشند ،يعني «باسواداطالعاتي»  5باشند .نياز به
بهرهگيري از سواداطالعاتي در دانشجويان كه از اصليترين استفاده كنندگان اطالعات هستند،
بيش از ساير افراد احساس ميشود .پژوهش حاضر به مقايسه سواداطالعاتي دانشجويان
كارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني ،و فناورياطالعات دانشگاه تهران پرداختهاست.
تاكنون تعدادي پژوهش در مورد سواداطالعاتي در داخل و خارج از كشور انجام شده
است كه برخي از آنها بدين قرار است:
در پژوهشي پس از بررسي ميزان سواداطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي،

 .1استادیاركتابخانهملیجمهوریاسالمی
ایران mniknam@yahoo.com
 .2استادیاركتابخانهملیجمهوریاسالمیایران
kh.class@gmail.com
 . 3كارشناس ارشد علم اطالعات و
دانششناسیدانشگاهشهیدبهشتی(نویسنده
مسئول)soheylatalebi8@gmail.com
4. Information literacy
5. Information literate

161

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره97

مهردادنیكناموظیفه
فریبرزخسروی |سهیالطالبی

6 . Seamans

162

واحد مشهد نتيجهگيري شده كه كه ميزان سواداطالعاتي اكثر اعضاي جامعه پژوهش در سطح
بااليي قرار دارد (مقدسزاده ،1384 ،ص .)57قاسمي در پايان پاياننامه دكتري خود اظهار
داشته است كه احتماالً امكانات محتواي آموزشي ،كميّت و كيفيت درخور يادگيري و مانند
آن عواملي بودند كه بر سطح سواداطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي در مناطق مختلف
دانشگاهي و حوزهها و مقاطع مختلف تحصيلي تأثير داشتند (قاسمي ،1385 ،ص .)75در
پژوهشي پس از بررسي سواداطالعاتي اعضاي هيئت علمي گروههاي كتابداري دانشگاههاي
آزاد و دولتي شهر تهران ،نشان داده شده كه جامعه مورد مطالعه داراي مهارتهاي سواداطالعاتي
هستند (آزاد پيلهرود ،1387 ،ص .)213پورنقي در پژوهش خود نتيجهگيري كرده كه سطح
سواداطالعاتي كتابداران دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،علوم پزشكي شهيدبهشتي ،تهران،
تربيت مدرس ،و شهيد بهشتي در حد مطلوبي قرار ندارد (پورنقي و اباذري ،1387 ،ص.)55
پژوهشي ديگر با عنوان «بررسي ميزان سواداطالعاتي كتابداران كتابخانههاي عمومي شهر تهران
وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومي كشور» بيان داشته كه سطح سواداطالعاتي كتابداران در حد
مطلوبي قرار ندارد و همينطور رشته تحصيلي كتابداران با ميزان سواداطالعاتي آنها مرتبط
است (تفرشي و انگورج تقوي ،1387 ،ص .)29در پژوهشي تحت عنوان «آموزش مجازي و
سواد اطالعاتي :بررسي موردي ،آموزشهاي مجازي در دانشگاه شيراز» نتيجهگيري شده كه
وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان آموزشهاي مجازي دانشگاه شيراز در سطح مطلوبي قرار
ندارد (جوكار و اسماعيلپور .)1388 ،نتايج حاصل از پژوهشي كه به بررسي سواداطالعاتي
كتابداران كتابخانههاي آموزشگاهي شهر كرمانشاه پرداخته ،نشان ميدهد كه اكثر جامعه آماري
در مورد ميزان آشنايي هنگام نياز به اطالعات و راهكارهاي جستوجو ،گزينههاي كم و خيلي
كم را انتخاب كردند (شايگانفرد ،1388 ،ص .)1نتايج پژوهشي با عنوان «بررسی میزان سواد
اطالعاتی کتابداران کتابخانههایعمومی استانخوزستانبهمنظور شناسایی نقاطقوت یا ضعف
احتمالی آنها در این زمینه» نشان ميدهد كه سواد اطالعاتي كتابداران كتابخانههاي عمومي استان
خوزستان در وضعيت مناسب و مطلوبي نيست (رضوان،1388 ،ص  .)9در پژوهش انجامشده
با عنوان «نقش و جايگاه كتابخانههاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي در ارتقاء سواد اطالعاتي
كاربران» نتيجهگيري شده كه با افزايش تعداد دفعات مراجعه به كتابخانه بر ميزان سواد اطالعاتي
كاربران افزوده ميشود (افضلي و تفرشي ،1389 ،ص .)1سيمنز )2001( 6در پاياننامه دكتري
خود دريافت كه دانشجويان سال اول ،درك روشني از اطالعات مفيد و نحوه دسترسي به
آن ندارند .در پژوهش انجامشده بر روي دو گروه از دانشجويان سال اول ،مشخص شده
كه سواد رايانهاي جامعه پژوهش در سطح مناسبي قرار دارد ،اما اين به آن معنا نيست كه آنها
حتم ًا سواداطالعاتي مناسبي نيز دارند (فلسپهلر ،2003 ،ص .)130يافتههاي پژوهشي با عنوان
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«آموزش كتابخانهاي و سواداطالعاتي» ميتواند بهعنوان يك منبع مرجع فوري توسط كتابداران
و گروههاي عالقهمند به آموزش كتابخانهاي و سواداطالعاتي استفاده شود (جانسون.)2005 ،
اولين اي )2005( .7در پژوهشي بيان كرده كه عواملي نظير بيثباتي سياسي و بيسوادي در زمينه
رايانه مانع از توسعه كامل برنامههاي سواداطالعاتي در نيجريه ميشود .نتيجه پژوهش كريچ
فيلد )2005( 8اين است كه توسعه و آزمايش شاخص سواداطالعاتي براي تأييد مهارتهاي
سواداطالعاتي در پنج معيار سواداطالعاتي اي.سي.آر.ال با ارزش و قابل اعتماد است .پژوهشي
با عنوان «آموزش سواداطالعاتي توسط كتابداران دانشكدههاي دولتي در امريكا» در دانشگاه
«ساوترن ايلينويز» 9انجام شده و به اين نتيجه رسيده است كه كتابداران بايد آموزشهاي نحوه
تدريس را بگذرانند و زمان بيشتري نيز به آموزش سواد اطالعاتي اختصاص داده شود (زوكي،
 .)2005در پژوهشي ديگر به بررسي اثر آموزشي سواداطالعاتي عملي در يادگيري مفاهيم
سواد اطالعاتي و مهارت در فرايند پژوهش در دورههاي دانشگاه ايالت نيومكزيكو پرداخته
شدهاست (مور .)2006 ،نتيجه پژوهشي در مورد سواداطالعاتي شركتهاي تجاري متوسط
و بزرگ انگلستان ،نشان ميدهد كه شركتهاي انگليسي از سواد اطالعاتي كافي براي استفاده
مناسب از اينترنت برخوردار نيستند (سالس .)2007 ،در پژوهشي ديگر اظهار شده كه ارتباطات
شفاهي ،مخصوص ًا فعاليتهاي تحليلي -تركيبي نقش مهمي در زمينه سواداطالعاتي در سطح
استفاده از زبان روزمره ،خالصهسازي حرفهاي و نيمهحرفهاي اطالعات ايفا ميكند (كولتاي،
 .)2009و باالخره اسپيرانس )2010( 10در پژوهش خود سواداطالعاتي  2را بهعنوان يكي از
زيرمجموعههاي سواداطالعاتي دانسته ،در مورد توسعه و اهميت آن سخن گفته و طرحي كلي
از پيشفرضهاي اساسي آن ارائه ميدهد.
در پژوهش حاضر در مورد ميزان مهارت دانشجويان در استفاده از ابزارهاي جستوجو
و بازيابي اطالعات ،ميزان آشنايي دانشجويان با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصيليشان،
ميزان مهارت دانشجويان در ارزيابي منابع اطالعاتي ،ميزان آشنايي دانشجويان با مسائل
اخالقي مربوط به اطالعات ،ميزان مهارت دانشجويان در استفاده از خدمات و قابليتهاي
اينترنت ،و ميزان آشنايي دانشجويان با زبان انگليسي براي استفاده از منابع اطالعاتي انگليسي
سؤال شده است.
همچنين اين پژوهش درصدد مشخص كردن اين نكته است كه:
 .1آيا بين ميزان سواداطالعاتي دانشجويان كارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني ،و
فناوري اطالعات دانشگاه تهران اختالف معنيداري وجود دارد يا خير؟ و
 .2آيا بين ميزان سواداطالعاتي دانشجويان دختر و پسر كارشناسي ارشد کتابداری و
اطالعرسانی ،و فناوریاطالعات دانشگاه تهران اختالف معنيداري وجود دارد يا خير؟

7. Evelyn A.
8. Critchfield
9. Southern Illinois
10. Spiranec
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روش پژوهش

روش تحقيق حاضر با توجه به ماهيت موضوع ،و فرضيهها و اهداف تحقيق به روش
پيمايشي -تحليلي و از نوع كاربردي است .جامعه تحقيق را دانشجويان كارشناسي ارشد
کتابداری و اطالعرساني و فناورياطالعات دانشگاه تهران ،ورودي سالهاي  1387و 1388
تشكيل ميدهند .گردآوري اطالعات از طريق توزيع پرسشنامه بين جامعه تحقيق صورت
گرفتهاست .تعداد دانشجويان مورد بررسي  49نفر و تعداد افرادي كه به پرسشنامهها پاسخ
دادند  41نفر است كه از اين ميان  25نفر را دانشجويان كتابداري و اطالعرساني و  16نفر را
دانشجويان فناورياطالعات تشكيل ميدهند.

يافتهها
كتابداری

جدول 1

مقایسهفراوانیودرصدفراوانیدانشجویانبه
تفكیكرشتهتحصیلیوجنسیت

فناوریاطالعات

دخرت

19

8

پرس

6

8

كل

25
61

كل
27
 65/9درصد
14
 34/1درصد
41
 100درصد

16
 39درصد

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه  61درصد از دانشجويان مورد بررسي را دانشجويان
كتابداري و  39درصد آنها را دانشجويان فناورياطالعات تشكيل ميدهند .همچنين 65/9
درصد از دانشجويان مورد بررسي دختر و  34/1درصد پسر هستند.
میانگینامتیازات
دخرت
فناوریاطالعات

پرس

رایانه

4/4

4/7

4/6

4/4

برگهدانكتابخانه

4/3

4/0

3/5

3/9

فهرستكامپیوتریكتابخانه

4/4

4/6

4/1

4/3

كلمهارتها

4/3

4/4

4/0

4/2

مهارتها

جدول 2

مقایسهمیانگینامتیازاتمیزانمهار 
ت
دانشجویان در استفاده از ابزارهای جستوجو و
بازیابیاطالعاتبهتفكیكرشته
تحصیلیوجنسیت

كتابداری

نتايج جدول  2نشان ميدهد كه ميزان مهارت دانشجويان كتابداري در  1زمينه ،يعني
استفاده از برگهدان كتابخانه با ميانگين  4/3بيش از دانشجويان فناورياطالعات ،و ميزان
مهارت دانشجويان فناورياطالعات در  2زمينه شامل استفاده از رايانه با ميانگين  ،4/7و
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استفاده از فهرست كامپيوتري كتابخانه با ميانگين  4/6بيش از دانشجويان كتابداري است.
همچنين ميزان مهارت دانشجويان دختر در  2زمينه شامل استفاده از برگهدان كتابخانه با
ميانگين  ،3/9و استفاده از فهرست كامپيوتري كتابخانه با ميانگين  4/3بيش از دانشجويان پسر،
و ميزان مهارت دانشجويان پسر در  1زمينه يعني استفاده از رايانه با ميانگين  ،4/6و استفاده از
فهرست نرمافزار كتابخانه با ميانگين  3/8بيش از دانشجويان دختر است.
مهارت دانشجويان

مقايسه ميانگين كل مهارتهاي دانشجويان نشان ميدهد كه ميزان
فناورياطالعات درزمينه استفاده از ابزارهاي جستوجو و بازيابي اطالعات با ميانگين 4/4
ت دانشجويان دختر درزمينه استفاده
بيش از دانشجويان كتابداري دراين زمينه ،و ميزان مهار 
از ابزارهاي جستوجو و بازيابي اطالعات با ميانگين  4/2بيش از دانشجويان پسر دراين
زمينه است.
آشنایی

میانگینامتیازات
كتابداری

فناوریاطالعات

دخرت

پرس

كتابها

4/0

3/7

3/8

3/9

پایگاههایاطالعاتی

3/9

4/0

4/0

3/9

نرشیاتتخصصی

3/7

3/6

3/4

4/0

منابعمرجع

3/9

3/0

3/7

3/4

كلآشناییها

3/8

3/5

3/7

3/8

جدول 3
مقایسه میانگین امتیازات میزان آشنایی دانشجویان با
منابع اطالعاتی مرتبط با رشته تحصیلیشان به تفكیك
رشتهتحصیلیوجنسیت

نتايج جدول  3نشان ميدهد كه ميزان آشنايي دانشجويان كتابداري با منابع اطالعاتي
مرتبط با رشته تحصيليشان در  3زمينه شامل كتابها با ميانگين  ،4/0نشريات تخصصي
با ميانگين  ،3/7و منابع مرجع با ميانگين  3/9بيش از دانشجويان فناورياطالعات ،و ميزان
آشنايي دانشجويان فناورياطالعات با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصيليشان در  1زمينه،
يعني پايگاههاي اطالعاتي با ميانگين  4/0بيش از دانشجويان كتابداري است.
همچنين ميزان آشنايي دانشجويان دختر با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصيليشان
در  2زمينه شامل پايگاههاي اطالعاتي با ميانگين  ،4/0و منابع مرجع با ميانگين  3/7بيش
از دانشجويان پسر ،و ميزان آشنايي دانشجويان پسر نيز با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته
تحصيليشان در  2زمينه شامل كتابها با ميانگين  ،3/9و نشريات تخصصي با ميانگين 4/0
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بيش از دانشجويان دختر است.
مقايسه ميانگين كل ميزا ن آشنايي دانشجويان نشان ميدهد كه ميزان آشنايي دانشجويان
كتابداري با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصيليشان با ميانگين  3/8بيش از دانشجويان
فناورياطالعات دراين زمينه و ميزان آشنايي دانشجويان پسر با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته
تحصيليشان با ميانگين  3/8بيش از دانشجويان دختر دراين زمينه است.
میانگین امتیازات
مهارتها

جدول 4

مقایسهمیانگینامتیازاتمیزانمهارت
دانشجویاندرارزیابیمنابعاطالعاتی
بهتفكیكرشتهتحصیلیوجنسیت

كتابداری

فناوریاطالعات

دخرت

پرس

منابعاطالعاتیچاپی

3/6

3/3

3/4

3/7

منابعاطالعاتیالكرتونیكی

3/3

3/1

3/2

3/4

كلمهارتها

3/4

3/2

3/3

3/5

از نتايج جدول  4ميتوان دريافت كه ميزان مهارت دانشجويان كتابداري در هر  2زمينه
يعني ارزيابي منابع اطالعاتي چاپي با ميانگين  ،3/6و ارزيابي منابع اطالعاتي الكترونيكي با
ميانگين  3/3بيش از دانشجويان فناورياطالعات ،و نيز ميزان مهارت دانشجويان پسر در
هر  2زمينه يعني ارزيابي منابع اطالعاتي چاپي با ميانگين  ،3/7و ارزيابي منابع اطالعاتي
الكترونيكي با ميانگين  3/4بيش از دانشجويان دختر است.
درنتيجه ميانگين كل مهارتهاي دانشجويان كتابداري در ارزيابي منابع اطالعاتي
(چاپي و الكترونيكي) و ميزان مهارت آنها دراين زمينه با ميانگين  3/4بيش از دانشجويان
فناورياطالعات ،و ميانگين كل مهارتهاي دانشجويان پسر در ارزيابي منابع اطالعاتي
(چاپي و الكترونيكي) با ميانگين  3/5و ميزان مهارت آنها دراين زمينه بيش از دانشجويان
دختر است.
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میانگینامتیازات
آشنایی
كتابداری

فناوریاطالعات

دخرت

پرس

شیوههای استناد به منابع

4/2

3/6

4/2

3/6

رعایت اصول استناد دهی

4/3

3/6

4/2

3/7

استناد به منابع معترب

4/5

4/3

4/5

4/2

كلآشناییها

4/3

3/8

4/3

3/8

جدول 5
مقایسهمیانگینامتیازاتمیزانآشنایی
دانشجویان با مسائل اخالقی مربوط
به اطالعات به تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

نتايج جدول  ۵نشان ميدهد كه ميزان آشنايي دانشجويان كتابداري با هر  3زمينه شامل
شيوههاي استناد به منابع با ميانگين  ،4/2رعایت اصول استناددهی با ميانگين  ،4/3و استناد به
منابع معتبر با ميانگين  4/5بيش از دانشجويان فناورياطالعات ،و نيز ميزان آشنايي دانشجويان
دختر با هر  3زمينه شامل شيوههاي استناد به منابع با ميانگين  ،4/2رعایت اصول استناددهی با
ميانگين  ،4/2و استناد به منابع معتبر با ميانگين  4/5بيش از دانشجويان پسر است.
مقايسه ميانگين كل ميزان آشنايي دانشجويان نشان ميدهد كه ميزان آشنايي دانشجويان
كتابداري با مسائل اخالقي مربوط به اطالعات با ميانگين  4/3بيش از دانشجويان
فناورياطالعات ،و ميزان آشنايي دانشجويان دختر با مسائل اخالقي مربوط به اطالعات با
ميانگين  4/3بيش از دانشجويان پسر است.
مهارتها

میانگینامتیازات
كتابداری

فناوریاطالعات

دخرت

پرس

شبكه جهانی وب

4/4

4/6

4/5

4/5

پستالكرتونیكی

4/6

4/8

4/5

4/9

موتورهایجستوجو

4/0

4/5

4/2

4/2

راهنامهای موضوعی وب

3/5

3/8

3/5

3/7

سیستمویدئوكنفرانس

2/4

2/3

2/3

2/4

عملگرهایجستوجو

4/1

3/8

4/0

4/0

تعیینكلیدواژهها
كلمهارتها

4/0
3/8

3/7
3/9

3/9
3/8

3/7
3/9

جدول 6
مقایسهمیانگینامتیازاتمیزانمهارت
دانشجویان در استفاده از خدمات و
قابلیتهایاینترنتبهتفكیكرشتهتحصیلیوجنسیت
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با نظر به نتايج جدول  ۶مشخص ميشود كه ميزان مهارت دانشجويان كتابداري در 3
زمينه شامل سيستم ويدئو كنفرانس با ميانگين  ،2/4عملگرهاي جستوجو با ميانگين ،4/1
و تعيين كليدواژهها با ميانگين  4/0بيش از دانشجويان فناورياطالعات ،و ميزان مهارت
دانشجويان فناورياطالعات در  4زمينه شامل شبكه جهاني وب با ميانگين  ،4/6پست
الكترونيكي با ميانگين  ،4/8موتورهاي جستوجو با ميانگين  4/5و راهنماهاي موضوعي
وب با ميانگين  3/8بيش از دانشجويان كتابداري است.
همچنين ميزان مهارت دانشجويان دختر در  1زمينه يعني تعيين كليدواژهها با ميانگين
 3/9بيش از دانشجويان پسر ،و ميزان مهارت دانشجويان پسر در  3زمينه شامل پست
الكترونيكي با ميانگين  ،4/9راهنماهاي موضوعي وب با ميانگين  ،3/7و سيستم ويدئو
كنفرانس با ميانگين  2/4بيش از دانشجويان دختر است ،و در  3زمينه ديگر شامل شبكه
جهاني وب با ميانگين  ،4/5موتورهاي جستوجو با ميانگين  ،4/2و عملگرهاي جستوجو
با ميانگين  4/0دانشجويان از مهارت مساوي برخوردارند.
مقايسه ميانگين كل مهارتهاي دانشجويان نشان ميدهد كه ميزان مهارت دانشجويان
فناورياطالعات در استفاده از خدمات و قابليتهاي اينترنت با ميانگين  3/9بيش از
دانشجويان كتابداري ،و ميزان مهارت دانشجويان پسر در استفاده از خدمات و قابليتهاي
اينترنت با ميانگين  3/9بيش از دانشجويان دختر است.

آشنایی

جدول 7

مقایسهمیانگینامتیازاتمیزانآشنایی
دانشجویانبازبانانگلیسی
بهتفكیكرشتهتحصیلیوجنسیت

میانگین امتیازات
كتابداری

فناوریاطالعات

دخرت

پرس

زبانانگلیسی(خواندن)

3/6

4/0

4/4

4/7

زبان انگلیسی (درك منت)

3/3

3/7

3/8

3/5

زبانانگلیسی(نوشنت)

3/6

3/6

4/3

4/0

منابعانگلیسی

3/2

3/7

4/4

4/6

كلآشناییها

3/4

3/7

4/2

4/2

نتايج جدول  ۷حاكي از آن است كه ميزان آشنايي دانشجويان فناورياطالعات با  3زمينه
شامل زبان انگليسي (خواندن) با ميانگين  ،4/0زبان انگليسي (درك متن) با ميانگين  ،3/7و
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منابع انگلیسی با ميانگين  4/5بيش از دانشجويان كتابداري ،و ميزان آشنايي دانشجويان هردو
رشته با زبان انگليسي (نوشتن) با ميانگين  3/6برابر است.
همچنين ميزان آشنايي دانشجويان دختر با  2زمينه شامل زبان انگليسي (درك متن)
با ميانگين  ،3/8و زبان انگليسي (نوشتن) با ميانگين  4/3بيش از دانشجويان پسر ،و ميزان
آشنايي دانشجويان پسر با  2زمينه شامل زبان انگليسي (خواندن) با ميانگين  ،4/7و منابع
انگليسي با ميانگين  4/6بيش از دانشجويان دختر است.
مقايسه ميانگين كل ميزان آشنايي دانشجويان نشان ميدهد كه ميزان آشنايي دانشجويان
فناورياطالعات با زبان انگليسي با ميانگين  3/7بيش از دانشجويان كتابداري ،و ميزان آشنايي
دانشجويان دختر و پسر با زبان انگليسي با ميانگين  4/2برابر است.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه ميزان آشنايي و مهارت دانشجويان هردو رشته
در تمام زمينههاي مورد بررسي شامل :ميزان مهارت در استفاده از ابزارهاي جستوجو و
بازيابي اطالعات ،ميزان آشنايي با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصيلي ،ميزان مهارت در
ارزيابي منابع اطالعاتي ،ميزان آشنايي با مسائل اخالقي مربوط به اطالعات ،ميزان مهارت در
استفاده از خدمات و قابليتهاي اينترنت ،و ميزان آشنايي با زبان انگليسي د ر حد بااليي قرار
دارد .پس در مجموع ميتوان نتيجه گرفت كه دانشجويان هر دو رشته مورد بررسي ،از نظر
ميزان دارا بودن سواداطالعاتي ،در سطح بااليي قرار دارند.

نتيجهگريی

باتوجه به موارد ذكرشده در پيشينه تحقيق ،اينگونه بهنظر ميرسد كه اكثر افراد در جوامع
مورد بررسي حتي افراد تحصيلكرده و دانشجويان از نظر برخورداري از سواداطالعاتي
در وضعيت مطلوبي بهسرنميبرند ،اما سواداطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در
سطح بااليي است .در ميان دانشآموختگان رشتههاي مختلف دانشگاهي ،سواداطالعاتي
دانشآموختگان رشته كتابداري با توجه به واحدهاي درسي گذراندهشده و ماهيت
حرفهايشان ،نسبت به فارغالتحصيالن ساير رشتهها در وضعيت بهتري قرار دارد .همچنين
بهنظر ميرسد عدم آشنايي كافي با رايانه و نرمافزارها يكي از مهمترين عوامل در زمينه
تضعيف سطح سواداطالعاتي افراد است .پس از بررسي فرضيههاي تحقيق ،هر دو فرضيه
رد شد و مشخص شد كه بين ميزان سواد اطالعاتي دانشجويان كارشناسي ارشد کتابداری
و اطالعرساني ،و فناورياطالعات دانشگاه تهران اختالف معنيداري وجود ندارد؛ و نيز بين
ميزان سواداطالعاتي دانشجويان دختر و پسر كارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،و
فناوریاطالعات دانشگاه تهران اختالف معنيداري وجود ندارد.
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نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول اين پژوهش ،مغاير با پژوهش بختيارزاده است
كه بر اساس نتايج پژوهش وي« :بين رشتههاي مختلف تحصيلي جامعه پژوهش از نظر
سواداطالعاتي اختالف معنيداري وجود دارد».
پيشنهادهاييبهمسئوالن:
ت عنوان سواداطالعاتی در کلیه رشتههای دانشگاهی
 .1برگزاری د و واحد درسي تح 
با مشاركت نظاميافته و حركت همسوي كتابخانهها ،اعضاي هيئت علمي ،و مديران مراكز
آموزشي تا بدینوسیله بتوان دانشجويان را بهتر با مفهوم سواداطالعاتي آشنا كرد؛
 .2برگزاري همایشها و کارگاههاي آموزشی درخصوص سواداطالعاتی و ارائه
راهکارهایی براي نیل به استانداردهای سواداطالعاتي؛
 .3برگزاري دورههاي آموزشي سواداطالعاتي از طرف كتابخانههاي دانشكدهاي توسط
كتابداران كه در آن تدريس نيز به عهده كتابدار باشد؛
 .4برگزاري دورههاي آموزشي براي كتابداران در جهت تقويت مهارتهاي مربوط به
فراگيري مستقل و شيوههاي انتقال و آموزش آن به دانشجويان؛
 .5دعوت از اساتيد و پيشكسوتان كتابداري براي ارائه سمينار و توجيه اهميت نقش
كتابخانه و حرفه كتابداري در توسعه اهداف آموزشي -پژوهشي دانشگاه؛
 .6تهيه بروشورها و راهنماهاي مفيد و مناسب و تشويق دانشجويان براي استفاده از آنها
براي دستيابي به اطالعات؛
 .7تسهيل دسترسي دانشجويان به انواع اطالعات و تبيين نقش اطالعات در زندگي،
جامعه ،و محل كار؛
 .8تأكيد بر ابزارهاي فناوري و تمام برنامههايي كه دانشجويان را در يافتن ،ارزيابي ،و
استفاده مؤثر از تمامي انواع اطالعات ،غني و قوي ميكند؛
 .9تدوين برنامههايي براي ارتقاي سطح علمي زبان انگليسي دانشجويان؛
ّ .10مدنظر قرار دادن سواداطالعاتي بهعنوان يك اولويت در تمام حوزههاي تعليم و
تربيت؛
 .11تبيين و اجراي پروژههاي پژوهشي و اجرايي مرتبط با اطالعات و بهكارگيري
اطالعات؛ و
 .12اصالح شيوه تعليم و تربيت معلمان و اعضاي هيئت علمي و عملكردهاي مورد
انتظار از آنان.
پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي:
 .1بررسي سواداطالعاتي دانشجويان كليه رشتههاي تحصيلي دانشگاهها؛
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 .2بررسي تأثير برگزاري گارگاهها و سمينارهاي آموزشي سوا د اطالعاتي بر ميزان سواد
اطالعاتيدانشجويان؛
 .3تعیین یک جامعه نمونه متشکل از رشتههای مختلف دانشگاهی در چند دانشگاه
منتخب و بررسی وضعیت سواداطالعاتی دانشجویان ،اعضای هیئت علمی ،و کتابداران در
فواصل زمانی منظم و مقایسه نتایج حاصله با یکدیگر و همچنین مقایسه با پژوهشهای
پیشین بهمنظور برنامهریزی آموزش سواداطالعاتی؛ و
 .4بررسی چگونگی آموزش سواداطالعاتی در کشورهای موفق در این زمینه و ارائه
راهکارهای مناسب برای کشور.

منابع

آزاد پيلهرود ،ليال (« .)1387بررسي سواد اطالعاتي اعضاي هيئت علمي گروههاي كتابداري و نقش آن بر توليد
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